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CE 51 Epoclean
Epoxi fugafátyol és egyéb makacs szennyezôdések eltávolítására
JELLEMZÔI
• rendkívül hatékony
• a már megkötött epoxi filmréteget is eltávolítja
• sokrétû felhasználás
• biológiailag teljesen lebomló
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Ceresit CE 51 speciális tisztítószer töményen
vagy megfelelô arányban hígítva kiválóan
alkalmas az epoxi fugázóanyag alkalmazása
után visszamaradó fugafátyol lemosására, a még
nem teljesen megkötött epoxi maradványok
eltávolítására és a szennyezett szerszámok
tisztítására. Grafiti eltávolítására is alkalmazható
a legkülönbözôbb felületekrôl (beton, fém,
kerámia és természetes kô burkolat stb.). A Ceresit
CE 51 Epoclean segítségével megtisztíthatók az
ipari padlók is az olyan szennyezôdésektôl mint
pl. az olajfoltok, gyanta, gumikerék nyomok,
ráégett gumiréteg stb.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A már megszáradt, vastagabb epoxi maradványokat elôször magas hômérsékletre kell
hevíteni, majd megpróbálni mechanikus úton
eltávolítani a felületrôl, amennyire csak lehet.

ALKALMAZÁSA
Epoxi fátyol eltávolítása:
Epoxi fátyol eltávolításához adagoljon 8 liter
melegvízhez 100 ml Ceresit CE 51 Epocleant és
az oldattal átitatott szivaccsal dörzsölje át a
felületet. A tisztítás után a szennyezett vizet itassa
fel szivaccsal, majd alaposan öblítse le tiszta
vízzel. Szükség esetén a mûveletet ismételje meg,
vagy használjon töményebb oldatot.

Epoxi filmréteg eltávolítása:
Ecset vagy henger segítségével egyenletesen
hordja fel az – epoxi réteggel szennyezett –
felületre a hígítatlan Ceresit CE 51 Epocleant.
A filmréteg vastagságától függôen hagyja, hogy
a tisztítószer kifejtse hatását (30–60 perc). Egy
munkamenetben 50 m2 nagyságú felület tisztítható
meg. A hatásidôt követôen meleg, tisztítószeres
vízzel átitatott szivaccsal dörzsölje le a felületrôl
az epoxi réteget, majd öblítse le azt bôséges,
tiszta vízzel. Szükség esetén ismételje meg a
mûveletet.
Epoxi fugaanyag maradványok eltávolítása
közvetlenül a fugázás után:
Hordja fel a Cersit CE 51 Epocleant közvetlenül
az érintett felületre, szivaccsal alaposan dörzsölje
be, majd hagyja, hogy a vegyi anyag kifejtse
hatását (max. 5 perc), majd öblítse tisztára a
felületet. Szükség esetén ismételje meg a
mûveletet, majd folytassa a további felületek
megtisztítását.
Grafiti eltávolítása:
Vékonyan hordja fel a felültre a hígítatlan Ceresit

CE 51

Speciális tisztítószer

CE 51 Epocleant ecsettel, hengerrel vagy szórással.
A tisztítószer kb. 10–25 perc alatt fejti ki hatását.
Ezt követôen mossa le az érintett területet
nagynyomású gôzborotvával. Makacs szenynyezôdések esetén ismételje meg a mûveletet.
Tömítô anyagok eltávolítása:
Hordja fel a Ceresit CE 51-et közvetlenül az
érintett felületre, szivaccsal alaposan dörzsölje
be, majd hagyja hatni kb. 30–60 percig, majd
öblítse le vízzel. Szükség esetén ismételje meg a
mûveletet.
Ipari padlóbevonatok tisztítása:
Hordja fel a vízzel 1:1 arányban hígított Ceresit
CE 51 Epocleant a felületre szivaccsal és hagyja,
hogy kifejtse hatását ( kb. 10–20 perc), majd
öblítse le vízzel. Szükség esetén ismételje meg a
mûveletet.

Keverési arányok:
Feladat

Mennyiség és
keverési arány

Hatásidô

Epoxi fátyol
eltávolítása

100 ml 8 liter vízhez

5–10 perc

Rászáradt epoxi
filmrétegeltávolítása

kb. 50–100 ml/m2

max. 60 perc

Fugázó anyagmaradvány
eltávolítása közvetlenül
fugázás után

hígítatlanul

max. 5 perc

Grafiti eltávolítása

hígítatlanul

kb. 10–25 perc

Tömítô anyagmaradványok
eltávolítása

hígítatlanul

kb. 30–60 perc

Ipari padló tisztítása

1:1 arányban
vízzel hígítva

kb. 10–20 perc

Szerszámok tisztítása

hígítatlan

kb. 10–20 perc

Szerszámok tisztítása:
Hordja fel a Ceresit CE 51 Epocleant ecsettel a
szennyezett felületre és hagyja, hogy kifejtse
hatását ( kb. 10–20 perc), majd öblítse le vízzel.
Makacs szennyezôdések esetén áztassa be a
szerszámot a hígítatlan tisztítószerbe kb. 60
percig, majd öblítse le vízzel. Szükség esetén
ismételje meg a mûveletet.

FONTOS TUDNIVALÓK
Ügyelni kell rá, hogy a tisztítószer ne érintkezhessen mûanyag tárgyakkal vagy bevonattal mert
megtámadhatja azokat! A tisztítás alatt álló területet a teljes száradásig különítse el! A felhordásra
használt szerszámokat és szivacsot bô vízzel
mossa át.
Használat közben védôkesztyû és védôszemüveg
használata ajánlott. Szembekerülés esetén
azonnal bô vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz.
Bôrvédô krém használata javasolt.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:

szerves oldószert és felületaktív
anyagokat tartalmaz

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

KISZERELÉS
1 liter mûanyag flakonban.

TÁROLÁS
Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hûvös,
nedvességtôl védett helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett gyártástól számított 12
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A CE 51 nem tartalmaz klórozott szénhidrogén
vegyületeket és biológiailag teljesen lebomlik.
A tisztításnál használt vödörben összegyûlt epoxi
üledéket ipari hulladékként kell kezelni.
A Ceresit CE 51 csak a termékismertetôben feltüntetett
területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve vizsgálati
eredményeink alapján adjuk meg.
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

